ચોકીદારને હથિયારની અણીએ બાનમાાં લઈ નવા બનતા ફ્લેટના ગોડાઉનમાાં ધાડ
કરનાર ટોળકી પૈકીના એક ઈસમને ગણત્રીના કલાકોમાાં રૂ. ૧૪,૨૦,૮૦૦/- ના મદ્દુ ામાલ
સાિે ઝડપી લેતી અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ
અમદાવાદ શહેરના ચાાંદખેડા વવસ્તારમાાં આવેલ વ્રુદાવન પલલ-૨ નામની નવા
બની રહેલ ફ્લેટની સ્કીમના ગોડાઉન ઉપર ગઇ તા.૨૧/૦૭/૨૦૧૯ ના રાત્રીના ત્રણેક
વાગ્યાના અરસામાાં સાત અજાણ્યા ઈસમો જેમાાં છ જણાએ મોઢે રુમાલ બાાંધલ
ે તથા એક ઈસમ
ખુલ્લા મોઢે એક પીકપ ડાલા જેવા વાહનમાાં આવી સદર જગ્યાએ હાજર વોચમેનને ચાકુ
દે ખાડી તેમજ ધાબળો ઓઢાડી દઈ ગોડાઉન(ઓફીસ) નુ તાળુ તોડી તેમા પડેલ જગુઆર
કાંપનીના નાના-મોટા નળ ૮૦ થી ૧૦૦ બોક્ષ જેની કી.રુ.૧૦,૬૨,૮૪૬/- ના સામાનની લુટાં કરી
પીકઅપ ડાલામા ભરી લઈ જતા જે બનાવ અન્વયે ચાાંદખેડા પો.સ્ટે .ફસ્ટલ ગુરનાં-૧૬૪/૨૦૧૯
ઈપીકો ક્લમ-૩૯૫,૪૫૨,૫૦૬(૨) તથા જી.પી.એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબનો ગુન્હો દાખલ
થવા પામેલ. અને આ પ્રકારના ધાડ જેવા ગાંભીર ગુનાનો ભેદ શોધી કાઢવા સારુાં અને ગુનામાાં
સાંડોવાયેલા અજાણ્યા આરોપીઓને પકડી પાડવા સારુ ક્રાઇમબ્રાન્ચના સાંયક્ુ ત પોલીસ કવમશ્નર
શ્રી જે.આર.મોથલીયા સાહેબ નાઓના માગલદશલન હેઠળ, મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી
બી.વી.ગોહહલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ નાઓની સીધી આગેવાની હેઠળ ગુન્હાની ગાંભીરતા જોતાાં આ
ગુનાવાળી જગ્યાની, ક્રાઈમબ્રાન્ચના અવધકારીશ્રીઓ તથા સ્ટાફના માણસો દ્વારા તાત્કાલીક
વવઝીટ કરવામાાં આવેલી અને ગુન્હાવાળી જગ્યાની આજુબાજુના સી.સી.ટી.વી. ફુટે જ મેળવવામાાં
આવેલ અને જે આધારે આ ગુનામાાં આરોપીઓની સાંડોવણી બાબતે ઝીણામાાં ઝીણી વવગતો
એકત્ર કરવામાાં આવેલ.
આ દરમ્યાન પો.ઈન્સ.શ્રી

જે.એન.ચાવડા તથા પો.સ.ઈ.શ્રી એ.પી.ચૌધરી તથા

પો.સ.ઈ.શ્રી વી.એચ.જાડેજા તથા પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.પી.ગોહહલ તથા ટેકનીકલ પો.સ.ઇ.શ્રી
એમ.ડી.મકવાણા નાઓએ તેઓની ટીમના માણસોને સાથે રાખી ઝીણવટભરી રીતે તપાસ હાથ
ધરે લ અને ચોક્ક્સ બાતમી હહકકત મેળવેલ જે આધારે ચાાંણક્યપુરી મેદાન ખાતેથી લક્ષ્મણ

ુ ાઇ
અમરચાંદ કુ માવત ઉવ.૨૮ રહે : ઘર નાં.૨ સેક્ટર-૬ ના મેદાનમાાં થવનભ
દે સાઇના મકાનમાાં ગાંગોત્રી માંદીરની પાસે ચાણક્યપરુ ી સોલા અમદાવાદ શહેર
ુ વતન ગામ-પાટીય ુ કા ખેડા તા.રાયપરુ જી.ભીલવાડા રાજસ્િાન નાને તેના
મળ
કબ્જજાની ઈસુઝુ પીકપવાન નાં-જીજે-૦૧એચ.ટી-૨૧૫૯ માાં ઉપરોક્ત ધાડમાાં મેળવેલ મુદ્દામાલ
જગુઆર કાંપનીના નળ (સ્પાઉટ બ્રાસ કોમ) નાંગ-૧૧૦ તથા સાવર ડાંડી મોટી નાંગ-૨૪ તથા
સાવર ડાંડી નાની નાંગ-૪૭ તથા બેઝીન કોક લોંગ નાંગ-૨૩ તથા બેઝીન કોક શોટલ નાંગ-૫૦

તથા સીંક કોક લોંગ નાંગ-૨૩ તથા સીંક કોક શોટલ નાંગ-૨૩ તથા ઝેટ સ્પ્રે પાઇપ નાંગ-૪૬ તથા
હેન્ડ પુશર નાંગ-૪૫ ત્થા આડા નળ (બીપકોક) નાંગ-૪૫ તથા એંગલ કોક નાંગ-૨૦૧ તથા બીપ
કોક (વોશીંગના) નાંગ-૨૩ તથા સદરીના કબ્જજાની ઇસુઝુ કાંપનીની લોડીંગ વાહન નાંબર જીજે૦૧-એચ.ટી.-૨૧૫૯ નુ મળી કુલ્લે રુ. ૧૪,૨૦,૮૦૦/- નો મુદ્દામાલ કબ્જજે કરી આરોપીને
સી.આર.પી.સી કલમ-૪૧(૧)ડી મુજબ ગઈ કાલ તા-૨૨/૭/૧૯ ના રોજ અટક કરવામાાં
આવેલ.
સદર પકડાયેલ લક્ષ્મણ અમરચાંદ કુ માવતની ગુન્હા સબાંધે પુછપરછ કરતા ગઇ
તા.૨૧/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ પોતાના વમત્ર વવનોદ કુમાવત જે ગામ-જાટા કા વનબેડા
જી.ભીલવાડા રાજસ્થાન નો છે તેની સાથે મળી પોતે પોતાનુ ઈસુઝુ પીકઅપ વાહન લઈ જઈ
અને તેના વમત્ર વવનોદ કુમાવતે તેની સાથે બીજા બે માણસો તથા એક ઇકો કાર લઈ આવેલા
જે તમામ ચાાંદખેડા વવસ્તારમાાં એક નવા ફ્લેટ બનતા હોય ત્યાાં ગયેલા અને સાથેના વવનોદ
કુમાવતની સાથેના બન્ને માણસોએ ત્યા શટરના તાળા તોડી નાખેલ અને બધાએ પોતાના મોઢા
ઉપર રૂમાલ બાાંધી અંદર ગયેલા જે દરમ્યાન ત્યાનો વોચમેન જાગી જતા વોચમેનને વવનોદ
કુમાવતે તેની પાસેન ુ એક ચપ્પુ બતાડી નીચે બેસાડી દઇ મારી નાખવાની ધમકી આપી તેમજ
એક માણસે વોચમેનને ધાબળો ઓઢાડી દઇ બાદ તમામ માણસોએ ગોડાઉન માાંથી પ્લમ્બીંગનો
સામાન ઉપાડી પોતાની ઈસુઝુ લોડીંગમા ભરી લઈ ત્યાથી વનકળી ગયેલ અને ત્યાાંથી પોતે
પોતાના ઘરે આવી ગયેલ અને વવનોદ કુમાવત તેની સાથેના માણસોને ઈકોમાાં બેસાડી અલગઅલગ વનકળી ગયેલ હોવાની કબુલાત આરોપીએ કરે લ છે .
આ કામે પકડાયેલ આરોપીએ આ કામના અન્ય આરોપીઓ સાથે મળી આ
પ્રકારની બીજી કોઈ ધાડ કે લુટાં કરે લ છે કે કેમ? તેમજ અમદાવાદ શહેરમાાં અગાઉ બનેલ આ
પ્રકારના અનડીટેકટ વમલ્કત સબાંધી ગુન્હાઓમાાં આરોપીઓની સાંડોવણીની શક્યતા આધારીત
વધુ આગળની પુછપરછ પો.ઈ.શ્રી જે.એન.ચાવડા તથા પો.સ.ઈન્સ.શ્રી એ.પી.ચૌધરી નાઓ કરી
રહેલ છે . તેમજ આરોપી તથા મુદ્દામાલ ચાાંદખેડા પો.સ્ટે .ના ફસ્ટલ ગુરનાં-૧૬૪/૨૦૧૯ ઈપીકો
ક્લમ-૩૯૫, ૪૫૨, ૫૦૬(૨) તથા જી.પી.એકટ કલમ ૧૩૫(૧)ના ગુન્હામાાં મોકલી આપવા
અંગેની આગળની તજવીજ હાથ ધરવામાાં આવેલ છે .
આરોપીનો ગન્ુ હાહીત ઈતીહાસ
આરોપી લક્ષ્મણ અમરચાંદ કુમાવત નાનો અગાઉ પાાંચેક વર્લ પહેલા અડાલજ
પોલીસ સ્ટેશન ખાતે મડલ રના ગુનામાાં પકડાયેલ છે .

